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 ؟ یم هست  ی واقعًا چه کس  م ی چگونه بفهم  : ی شخص  ی ارزش ها
 مقدمه 

ارزش قائل   دیکنیمکه    یکار   یبرا   واقعاً   ایآ  ست؟یشما چ  یشخص  یهاارزش  نیترمهم
 ؟ دیهست  یک اشم به طور خالصه ؟دییگویمبه خودتان دروغ  ای دیهست

 یبهره ور   یطنز به نام "رازها   یار یمقاله خود  کی  یبرا  یادهیادر چند سال گذشته، من  
ه اتلریآدولف  داشتم.  ترفندها   نی"  تمام  شامل  خود  یمقاله  اهداف،    :یار یمحبوب 

  ی هاسوء استفاده  قیاز طر  که  بودتنها فرقش این    .بود  ،یصبحگاه  یها ، برنامهتجارب
 . بودشده   انیب تلریه

  ادداشت ی   قهی و پنج دق  وگای  ع یدور سر   کیروز خود را با    ،حصب  5هر روز ساعت    تلریه
 اریاهداف بس  یذهن خود را رو   تواندیاو م  ها،یاستراتژ   نی. با اکند یمروزانه شروع  

 اش متمرکز کند. طلبانهجاه

کشف کرد و از آن    ی آبجوفروشسالن    کیخود را در    ی هدف زندگ   یسالگ  20در    تلریه
  برانگیخت   اق یخود را با شور و اشت   ی زندگ  نی ، بنابراکردآن را دنبال    وقفهیبزمان به طور  

 د. ی مانند خودش الهام بخش گرینفر د هاونیلیمبه  و 

 یکشکه در برنامه شلوغ نسل  شود   مطمئن باید است و   ریگ سخت  خواراهیگ کیآدولف  
: او هر هفته کندیم  دای اش پکشف جنبه خالقانه  یرا برا  ی، زمانخود  و سلطه بر جهان
 . اد دیاش اختصاص ممناظر مورد عالقه  یگوش دادن به اپرا و نقاش   یچند ساعت را برا 

  ل ی به دال  ت،ی. اما در نهاخواهد بود  دارخنده  بسیار مفرح و   میکه مقاله برا   دانستمیم
 . اوردمینوشتن مطلب را به دست ن جرئتروشن و واضح، هرگز  

 : تا بدانم   ام بوده نوشتن و مطبوعات کار    در   قدر آن من  

و خودشان را به طور کامل وقف خراب کردن هفته    شوندیماز مردم آزرده    یکسر یالف(  
   .کنندیم ی اجتماع یها رسانه یادها یمزاحم و فر یهالی می امن با 
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که من واقعًا    ندکردیو آنها فکر م   کندیمواقعیت جلوه  مردم    یکسر ی   فکر  درب( طنز  
   .امبوده یناز  کی

 یک   عنوانبهپرفروش خود را    سندهینو"  زد،یم  تریت  ییافتضاح در جا  هینشر  کیج(  
 . شدیم و کار من تمام    نهایامانند  یچرند یزهایچ  ای معرفی کرد"گرا  راست ینئوناز 

را ننوشتم.    ن،یبنابرا نانوشته   مقاله  اما  ید،مرا ترسو صدا کن  دیتوانیممن هرگز مقاله 
 . ماندیم

م   یکم  نیا آزار  م  رایز  دهد،یمرا  مورد  یپرداز   طعنه  کنمیفکر  تأث  یور بهره  در    ر ی و 
ام:  گفته  یار یخود  ی ایها در مورد دناست که مدت  یا کامالً مظهر نکته  تلریه  یباورنکردن

 ف ی. اگر تعرستیمهم ن  تی ما از موفق  فیبه اندازه تعر  یدر زندگ  تیبه موفق   یابیدست
از موفق م  -باشد    ناکوحشت   تی ما  و کشتار  بر جهان  تسلط  پس   -نفر    هاونیلیمثالً 

تع سخت کردن،  کار  به ذهن  یابیو دست   نییتر  و نظم دادن  اهداف،    همه   ،مانیهابه 
 . دنشویم ی بد هایزیچ  تبدیل به

 ن یترموفقاز    یکی او    د، یکاغذ حذف کن  یرا بر رو   تلریه  آور شرمو    یرانسانیغ ات  یاگر اخالق
 خورده شکستهنرمند    کیجهان است. او در عرض دو دهه از    خی افراد خودساخته در تار

نفر    هاونیل یمشد. او    لیارتش جهان تبد  نیو قدرتمندتر  آلمان  کل کشور   یبه فرمانده 
بس آنها   و   کرد  جیرا  بخش   به  او  دیالهام  ز  ریناپذیخستگ.  و    رکیو    یرو  شدتبهبود 

  خیکرده است، بر تار  یزندگ  حالتابهکه    یهرکس   اندازهبهاهدافش متمرکز بود. او مسلمًا  
 گذاشته است.   ریجهان تأث

  رفت   شیو مخرب پ  آمیزجنونبه سمت اهداف    هاتیموفق  ظاهربهو    کارها  نی اما همه ا
دل  ونیل یم  هادهو   به  و    یهاارزش  لینفر  وحشتناک  کثیفنادرست  طرز  به  جان    یاو 

 باختند. 

 شخصی   ی ها ارزش تعریف 

موفق    یزندگ  کی  میکنیم  نییآنها تع  وسیلهبههستند که    ییارهایمع   یشخص  یهاارزش
 . ستیو معنادار چ 
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 ی بازتاب   " خوب بودن"از    فیتعر  نی، ا"خوب باشم  خواهمیمن م" :  دی گویم  ی کس  یوقت
  ی اب یرا به منزله دست  "خوب بودن "   یقائل است. برخ  اهمیت  شیاست که او برا   ی از ارزش

آن را   گرانی. ددانندیمخانواده   تشکیلآن را به منزله  گران یبه پول خواهند دانست. د
تجرب  عنوانبه چهکنند یمتوصیف    ادیز  زیانگجانی ه  اتی داشتن  هر  این  هست،    که  . 

 . کننده است نییتع ست کهما  یشخص  یهاارزش

از    دیتوان ینمشما    ن،یبنابرا از خودساز هاارزشبدون صحبت  کن   ی ،  فقط  دیصحبت   .
بهتر است.    یکه چه کس  دیکن  ف یتعر  دی. شما باستی ن  یشدن کاف   "آدم بهتر "و    "رشد "

کار را    نیچون اگر ا.  دیرشد کن  د یخواهیمکه در کدام جهت    دیر یبگ  میتصم  دی شما با
دچار آشفتگی درونی   کنندینمافراد دیگری که این کار را    همه  مانند  ممکن است  د،ینکن

 . شوید

ا  یار یبس مردم  درک    نیاز  بس کنند ینمرا  به    یار ی.  مردم   بر   یاگونهوسواس  شکلاز 
خوب    همیشه احساس  و  بودن  م  داشتن،شاد  اگر    نکهای  از  غافل  د،کننیتمرکز 

  ب یبه آنها کمک کند به آنها آس  نکهی از ا  شتری ب  ،بد باشد، احساس خوب  شانیهاارزش
تزریق به   قیرا از طر  مورفین  هاست ک   نیارزش شما در جهان ا   نیتربزرگ . اگر  زندیم

شما را بدتر   یاحساس بهتر زندگ  اینخوب،    ،تا احساس شادی کنید  دیکن  بدن خود وارد
 . کند یم

کار راه  کی کل کتاب واقعًا فقط   باً ی، تقر" نکردن  لعنت فیهنر ظر" کتابم را نوشتم،   یوقت
ارزش  زیرکانه درباره  تا  کنم  وادار  را  تا مردم  ب  شان یهابود  کنند.    یشتر یبا وضوح  فکر 

چگونه به اهداف خود دست    آموزدیوجود دارد که به شما م  یار ی کتاب خود  ها ونیلیم
  د ی را با  ی که در وهله اول چه اهداف   کنند یاز آنها واقعًا سؤال م   یاما تعداد کم   د،یکن  دایپ

 کار را انجام دهد.  نیکه ا سمیبنو  یبود که کتاب نی. هدف من ادی داشته باش

کردم   زیبد پرهیا    خوب  یهاارزش  در مورداز حد    شیشدن ب   قیدر کتاب، من عمدًا از عم
  لیدل  نیبه ا   حدی  تا  (کنند یکار نم  ای  کنندیو چرا کار م  رسند،یچگونه به نظر م  نکهای)

نم کنم.    یهاارزش  خواستمیکه  منتقل  خواننده  به  را  هدف  هرحالبهخودم  تمام   ،
ا  یهاارزش خودت  نیشما  که  بپذآن  اناست  را  ا  د،ی ریها  به  از    یکیکه    لیدل  نی نه 
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به شما گفته است. اما اگر صادق   زیانگنفرت  رنگ  یجلد کتاب نارنج  یک  با  تاندوستان
العاده فوق  کار  ،نوشتن درباره آن  راینبودم، ز  متبحر  یل یخ  زیها نارزش  فیباشم، در تعر

 است.  یدشوار 

برا  نی ا  ن،یبنابرا من  تالش  ا  یمقاله  مورد    نیانجام  در  است.   صحبت   هاارزشکار 
  ، میدانیمرا مهم    زهایچ  یهستند، بلکه چرا هستند. چرا بعضنه فقط آنچه  و    میکنیم
  دا یپ  میدان یمرا که مهم    ییزهایچ  میتوانیمو چگونه    دارند  تیاهم   ها چهآن  یامدهایپ

 . میادامه ده دییایب  ،ستین یا ساده. موضوع میده ریی و تغ میکن

 فهرست مطالب 

 د یارزش قائل هست   یش که برا  د ی دهی م را انجام   ی شما کار  ▪
 د یارزش قائل هست  یش که برا   د یهست   ی ز ی همان چ  شما  ▪
 هستند؟   دیگر   ی هاارزش بهتر از   ها ارزش از  ی برخ   چرا  ▪
 د ی کن  دا ی و خودتان را پ  د یکن   ف ی خود را تعر   ی هاارزش  ▪
 مجدد خود   اختراع  ▪
 خوب  ی زندگ  ▪

 د ی ارزش قائل هست  یش که برا   د ی دهی مرا انجام    یشما کار   -  1

که چگونه وقت خود را    دیریگیم  مینه، تصم  ای  دیروز، چه متوجه شوهر لحظه از هر  
 . دیکن  تیخود را به کجا هدا  یانرژ  و  دی توجه کن یز یبه چه چ د، یصرف کن

از کارها وجود   یتینهایب . تعداد  ایدکردهانتخاب    را  مقاله  نیا  خواندندر حال حاضر، شما  
  قه یدق  کیدر    دی. شادیهست  نجایاما در حال حاضر، شما ا  د،یانجام ده  دیتوانیمدارد که  

ادامه   گری و شما د  زندیم  امک یبه شما پ   یکس   دی شا  ای.  دیادرار کن  د یکه با  دیری بگ  میتصم
را ارزش    میتصم  کی  افتد،یاتفاق م  زهایچ  این  ی. وقتدیخوانینم  مطلب  پر  ساده و 

  این رفتار شما از  و    مقاله ارزشمندتر است   ن یشما از ا  ی توالت( برا  ای: تلفن )دیریگیم
 . کندیم  یرویپ یارزش گذار 

 " . شوند ی ممنعکس    م ی کنی م انتخاب  کردن   رفتار   ی که برا  ی ما دائمًا در روش  ی ها ارزش  "
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  م ییگویمو    میکنیمکه فکر    میدار  ی کم  یزهایهمه ما چ   را یز  ،مهم است  اریبس  کتهن  نیا
هست  یبرا قائل  ارزش  حما  م،یآنها  آنها  از  خود  اعمال  با  هرگز  من میکن ینم  تیاما   .
به    وضعیت محیط زیست بهبود نیابدکه    یتا زمان  میبه مردم )و خودم( بگو   توانمیم

با  بلند    یشاس  یخودرو   کیرا با    م ی، اما اگر روزهادهمیم   تی اهم  یی آب و هوا  راتییتغ
را    یگر یاعمال من داستان د  و رفتارها    وقتآن  ،کنم  یدر اطراف رانندگ  سوخت فسیلی

 . کنندیمبیان  

 ی اما زمان  م،یآن شغل را به دست آور  میخواهیکه م  می ما معتقد  . ندیگوینماعمال دروغ  
م وارد  فشار  ا  شهیهم  شود، یکه  نگرفت   یکس   نکهیاز  تماس  ما  به  و   ه با    انجام   دوباره 

ببریم  مان ییدئویو  یهایباز  م  ، پناه  آرامش  دخترمان  میکنیاحساس  دوست  به  ما   .
م  مییگویم واقعًا  بب  میخواهیکه  را  لحظه  م،ینیاو  تماس    یا اما  پسرمان  دوستان  که 
سرخ    یایکه در   یموس  عصای  مانند  یی مان به طور جادو برنامه  رسدیبه نظر م  رند،یگیم

 . کندیمتغییر  ،شکافت یماز هم را 

 ( بزرگ )  عالی   ارتباط با ارزش قطع  

سرپوش    یبرا  یراه  عنوانبه  می کنیکه آرزو م  میکنیم  انیرا ب  ییها از ما ارزش  یار یبس
ارزش بر  واقعًا دار  ییهاگذاشتن  آنها استفاده کنیم  م،یکه  اغلب    ،بیترتنی ابه.  از  آرزو 

 م ی هست  واقعاً که    یبا کس  نکهیا  جایبهشود.    لیاز اجتناب تبد  یگر یبه شکل د  تواندیم
 .میکن یمگم  شویم، لیتبد  به آن میخواهیمکه   یز یخودمان را در چ م،یروبرو شو

دروغ  گری دعبارتبه به خودمان  ما  را دوست   یهاارزشاز    یبرخ   رایز  میی گویم:  خود 
  ی ها که ارزش  میریبپذ  میخواهی. ما نممیاز خود را دوست ندار  یبخش   نیو بنابرا  میندار

  ی ناهماهنگ  نیو ا  م،یهم داشت  یگر ید  یهاارزش  کاشیاکه    میکنیو آرزو م  میدار  یخاص
 . کندیانواع مشکالت م ریاست که معموالً ما را درگ تیادراک خود و واقع  نیب

خودمان هستند. آنها هستند که ما   و توسعه  ما بسط  یهاارزشاست که    نیا  دلیلش
  ی اتفاق خوب   دیارزش قائل هست  ش یکه برا  یکس  ا ی  یز یچ  ی برا  ی. وقت کنند یم   فیرا تعر

شوهرتان   ای   ردیگیم  دیجد  نیماش   کیمادرتان    ی. وقتدیدار  ی، احساس خوب افتد یم
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ترفیع   حقوق  شیافزا قهرمانعالقه  وردم  یورزش  میت  ای  رد یگ یم  یا  دست    یتان  به  را 
 خودتان افتاده است.   یاتفاقات برا  نیانگار ا  ،دیدار یاحساس خوب  آورد،یم

  ی برا   یاتفاق بد  یوقت  د،یارزش قائل نباش  یز یچ  یصادق است. اگر برا  زین  اینبرعکس  
از کشته شدن اسامه بن الدن،    دیخواه  یاحساس خوب  فتدیآن اتفاق ب  داشت. پس 

  ی تد باند   یارهیزنج که قاتل    یآمدند. مردم در خارج از زندان   هاابانیخ به    قیمردم با تشو
، مانند  شودیم  یشر تلق  عنوانبهکه    یکس  ی. نابودکردندبرپا    یدر آن اعدام شد، مهمان

 . شودیمنفر احساس  هاونیلیمبزرگ در قلب   یاخالق ی روز یپ کی

  ی هایتمام روز باز   یما برا)   شودیمقطع    مانخود  یها ارتباط ما با ارزش  یوقت  ن،یبنابرا
معتقد  ،میده یمانجام    ییدئویو  برا  میاما  قائل   یکوشو سخت  یطلبجاه  یکه  ارزش 

و   شوندیما با اعمال و احساسات ما قطع م  یهادهی باورها و ا  ( در واقع رابطه میهست
در مورد خودمان و هم در مورد جهان دچار توهم   همقطع ارتباط،    نیپر کردن ا  یبرا
 . میشویم

 د ی ارزش قائل هست شان ی برا که    د ی هست  ی ز ی شما همان چ -   2

 ک ی شغل آبرومندانه که    کیو طبقه متوسط با    کردهلی تحصفرد    کی همه ما داستان  
ده ماه( وقت بگذارد و    ایده روز )  ای هفته    ک ی   ردیگیم   می" کوچک دارد و تصمترس"

 نیدورافتاده از کره زم  یبه سمت قسمت  د،قطع کن  رونیب   یایتمام ارتباط خود را با دن
 .م یدانیمبپردازد را  "کردن خود دایپ "و به    رودب

 که در گذشته من بودم.  دانمیم. دی ابودهشما  فرد نیا یزمان دی شا ،اشکالی ندارد

از زمان  نجایدر ا : در حال  ست یچ   "کنند  دایخود را پ"  دیبا  ندی گویمکه    یمنظور مردم 
و    کرده  "خود" درک  عنوانبهکه    یز یچ  یعنی  ما  تیهستند. هو  دیجد   یهاارزش  افتنی
  ن ی ؛ بنابراشوندیممحسوب  ما ارزش    یاست که برا  ییزهایمجموعه همه چ   ،میفهم یم

  منظور بهکردن  فرار    دیده یمانجام    واقعاً که    یکار   د،یشتنها با   ییتا جا  دیکنیم فرار    یوقت
 خود است.  یها ارزشمجدد  یابیارز

 است:   ر ی به شرح ز مکانیسم انجام این کار  معموالً  
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 . دیکن یمروزمره خود تجربه   یرا در زندگ یادیاسترس ز ای شما فشار و ▪
 ی زندگ  ریکه کنترل مس  دی کنیمشده، احساس    ذکراسترس    ای  فشار و   لیبه دل ▪

را   کار   دیدانینم . شما  دیادادهازدستخود  را   ای  د یدهیمانجام    یچه  آن  چرا 
احساس  دیدهیمانجام   د  دی کن یم.  مهم   ماتی تصم  ای  ها خواسته  گر یکه  شما 

 د ی شد  یازهایاما ن  د،یکن  یو بانجو باز   دیبنوش  تویموه  دی بخواه  دی. شا ستین
خانواده   شغل،  م   تانیزندگ  کی شر  ایمدرسه،  کن   شودیباعث  احساس    دیکه 

 . دیها را برآورده کنخواسته نیا  دیتوانینم
به شما    حس  ن یا  ".دیادادهازدست"  د یکنیاست که احساس م  "خود" همان    نیا ▪

. کند یم  تیوجودتان را هدا   یکه کشت  دیستین  یشما کس  گر یکه د  دهدیمدست  
سو و آن سو   نیبه ا یزندگ یایدر در تانیهاتی در عوض، شما توسط باد مسئول

 . دیرو یم
حس کنترل خود    دیتوانیم،  زااسترسعوامل    ای   فشارها و   ن یبا دور کردن خود از ا ▪

باز شما  دیکن  یابیرا  دخالت    گری د  بارکی.  خارج  ون یلیم  کی بدون   ،یفشار 
 .دیری گیمروزمره خود را بر عهده  یزندگ تیمسئول

  د ی توانیمروزمره خود،    یمتالطم زندگ  یروهایبلکه با جدا شدن از ن  ن، یا  تنهانه ▪
 یزندگاین نوع  واقعًا    ایکه آ  پیدا کنید  یدگاهیو د  دی نگاه کن  روهایاز دور به آن ن

آدیخواه یمرا   اهم  یز یچ   نیا  د؟یشما هست   ن یا  ای .  آن  به  که شما   ت ی است 
 . د یبریمسوال  ریخود را ز یهاتیاولوو  ماتی شما تصم در واقع،  ؟دیدهیم

تصم  ▪ چ  د یریگیم  می شما  چند  که    زیکه  دارد  .  دیده  رییتغ  دیخواهیم وجود 
فکر    ییزهایچ که  دارد  اهم  شیب  دیکنیموجود  آنها  به  و   دیدهیم  تی از حد 
 د ی با  دی کنیموجود دارد که فکر    یگر ی د  یزهای. چدی آنها را متوقف کن  د یخواهیم
.  دیکن   یبند   تیوکه آنها را اول  دیدهیمقول    به خود  و   دیده  تیبه آنها اهم  شتریب

 . دی" هستدیجد  خودشما اکنون در حال ساختن "
خود را    د یجد  ی هاتیو اولو  د یبازگرد  ی" واقع  یا یدن"که به    دیکن یسپس عهد م ▪

 . دی خود باش "دیخود جد"  و  دی انجام ده
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 نار یسم  کیدر    ایدر جنگل    ،یحیتفر  یکشت  کی  ،یمنزو  رهیجز  کیچه در    ندیفرا  نیکل ا
  شخصی   یهاارزش  می تنظ  گریز برای  کیاساسًا فقط    ،پر سر و صدا انجام شود   یار یخود

 است. 

  د ی مهم است، آنچه با  تانیبراشما    یدر مورد آنچه در زندگ  یدگاهید  تا  دی رو یمشما  
اهم  ترمهم کمتر  که  آنچه  در  ت یباشد،  حالت    دیکن  افتیدارد،  )در  سپس  ( دئال یاو 

  ر ییرا تغ  تانیهاارزش  تان،یهاتیاولو  ریی. با بازگشت و تغدیو به آن ادامه ده  دیبرگرد
 . دیگردیرمب "دیفرد جد  کی " عنوانبه  و   دیدهیم

خود مهم    ی ما هستند. ما با آنچه در زندگ  ت ی و هو  یساختار روان   یمؤلفه اساس  هاارزش
از هر    شی . اگر پول ب میشویم  فیتعر  مانیهاتیاولو. ما با  میشویم  فیتعر  ، میدانیم
اگر در مورد و    میهست  یمشخص خواهد شد که ما چه کس  وقتآنمهم باشد،    یز یچ

  ا ی   تیعشق، موفق   اقتیکه ل  م یو باور داشته باش  میداشته باش   ی خودمان احساس بد
ندار  تی میصم ا  م،یرا  ن  نیآنگاه  طر  زیموضوع  تصم  قیاز  و  گفتار    مان، یهامیاعمال، 

 . را به دیگران نشان خواهند دادما   واقعیت

 ی ز یانگغمکه اتفاق    یماست. هنگام  یهاارزش  یکربندیدر پ  یر ییدر خود، تغ  یر ییهر تغ
  ن ی بلکه به ا  ،میکنیم احساس غم و اندوه    تنها نه  رایز  ، کندیم  رانی، ما را و دهد یمرخ  

چ   لیدل برا  یز یکه  که  از    ی کاف   اندازه به  یوقت و    میادادهازدست  بودهارزشمند    مانیرا 
سوال بردن ارزش خود    ریشروع به ز  ،میدهیماز دست    دارندارزش    مانی که برا  ییزهایچ

ما را   نیاو    استرفته    او و اکنون    میارزش قائل بود  کمانیشر  ی. ما برا میکنیم  یزندگ
انسان و آنچه در   ک ی  عنوانبهارزش ما    م، یهست  یما ک که  موضوع    نی. اکند یمخرد  

بحران    ک ی  ،یبحران وجود  کی ما را وارد    ن ی. ابردیمسوال    ریرا ز  میدانیممورد جهان  
 .  میانجام ده  ای  میاحساس کن   م،یرا باور کن  یز یچه چ  میدانینم  گری د  رایز  کند،یم  تیهو

 ی که اتفاق  یصادق است. هنگام  زیمثبت ن  یدادها یرو  یبرا  تیهو  بیدر ترک  رییتغ  نیا
  ، م ی کنینمهدف را تجربه    یک  به   یابیدست  ای، ما فقط لذت بردن  دهدیمرخ    یباورنکردن

گذار  ارزش  در  ن  ی برا  ی بلکه    و  ارزشمندتر  را  خودو    میشویم  رییتغ  دچار  زیخودمان 
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معنامینی بیم  ترستهیشا جدیدی.  جهان  ی  زندگشودیم  افهاض  ما  به  شدت    ی.  با  ما 
 قدرتمند است.  اریاست که بس یز ی همان چ ن یاو  دیآیم به حرکت در  یشتر یب

 هستند؟   ها ارزش بقیه  بهتر از    ی شخص   ی ها ارزش از  ی چرا برخ   -   3

خود   یشخص   یهاارزش  رییو )در صورت لزوم( تغ  فیتعر  یبه چگونگ  قاً یدق  نکه یقبل از ا
مضر هستند صحبت   هاارزشسالم و کدام    هاارزشکه کدام    نیدر مورد ا  دییای ب  م،یبپرداز

 .  میکن

 کردم:   ف ی تعر   ر ی خوب و بد را به شکل ز  ی هاارزش عدم تقلب،   ف ی من در کتابم، هنر ظر 

 از:   اندعبارتخوب    ی هاارزش 

 بر شواهد  یمبتن .1
 سازنده .2
 کنترل  قابل .3

 از:  اند عبارت بد    ی هاارزش 

 بر احساسات  یمبتن .1
 مخرب  .2
 قابل کنترل  ریغ .3

 بر احساسات  ی مبتن ی هابر شواهد در مقابل ارزش   ی مبتن  ی هاارزش 

موضوع ثابت را    کی   د، ی توجه کرده باش  تی ساوب  نی اگر در طول پنج سال گذشته به ا
کردمشاهده   تکخواهید  بهتر  شی ب  هی:  در  احساسات  به    اعتماد   عدمحالت    نیاز حد 

 شوید. متوجه  یحت نکه ی . بدون ا(منبع) است  زابیآسحالت  نی و در بدتر ایجاد کرده

  م یریگیمی که  اتم یاوقات، تصم  شتریما، ب  اکثرکه    دهدینشان م   یشناخت روان  قاتیتحق
  قات ی. تحق(منبع )  اطالعات  ایتا بر اساس دانش    شودیمکنترل    احساساتمان  قیاز طر
که احساسات ما عمومًا خودمحور هستند،    دهدیبه ما نشان م  نیهمچن   یشناخت روان

۹

https://www.instagram.com/novinlive/
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-010213-115043
https://www.amazon.com/Happiness-Hypothesis-Putting-Ancient-Philosophy/dp/0099478897/ref=sr_1_2?crid=2F7N92IOYT0A4&dchild=1&keywords=the+happiness+hypothesis+by+jonathan+haidt&qid=1601507935&sprefix=The+happiness+hypothe%2Caps%2C349&sr=8-2


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

مزا  لندیما برا   یایاز  پوشکوتاه  یهادستاورد  ی بلندمدت  چشم  اغلب    یمدت  و  کنند 
 . (منبع )هستند  یانیهذ ای و  شدهفیتحر

  ی خود را رو   شهی، همبرندیم  شیخود را بر اساس احساس خود پ  یکه زندگ  یافراد 
  ن ییپا  یتنها راه برا و    دارند  ازین  شتریو ب  شتریب  شتر،یو دائمًا به موارد ب  نندیبیم  لیتردم

مهم    احساساتشاناز    شتری ب  یز یچ   که  دیریبگ  میاست که تصم  نیا  لیتردم  نی آمدن از ا
  خاطر بهشخص ارزش دارد که گهگاه    کی  یا هدف  کیعلت،   کی  به این معنی که است  

 . ندیآن صدمه بب

و    م یکنیم   ادی"هدف" خود    عنوانبهاست که ما از آن    یز ی"علت" اغلب همان چ  نیا
سالمت و رفاه   شیافزا   یبرا   میتوان یماست که    ییهاتالش  نیترمهماز    یکی آن    افتنی

  کند یمخوب    را  احساسمانآنچه    قیصرفًا از طر  دی. اما هدف ما را نبامیخود انجام ده
  ی را برا  یشواهد   دی. ما باردیقرار گ  لمورد توجه و استدال  این هدف  دی. باکنیمجستجو  

 ک ی   بیخود را صرف تعق   یصورت، ما زندگ  نیا  ری. در غمیکن  یآور جمع از آن    تیحما
 کرد. میسراب خواه

 مخرب  ی ها ارزش سازنده در مقابل   ی هاارزش 

مغز شما  سیستم    د،ی به آن فکر کن  یکاف   اندازهبه، اما اگر  رسدیمساده به نظر    یکی  نیا
 . زندیم را به هم 

.  م یارزش قائل شو  ،زندیم  بیآس  گرانید  ای که به خود    ییزهایچ  ی برا  میخواهینمما  
 . بخشد یم را بهبود  گران ی که خود و د میارزش قائل شو ییزهای چ یبرا میخواه یمما 

  ب ی واقعًا به ما آس  یز یو چه چ  شودیواقعًا باعث رشد م  یز یچه چ  نکهیا  نییاکنون، تع
به بدن    یدر باشگاه از نظر فن   هاچهی ماه  بافت  شود. شکستن  دهی چ ی پ  تواندیم  زند، یم

قرص    ،یاکستاز )   MDMA. مصرف  شودیم   زنی  شما  رشد  باعث  اما،  رساندیم  ب ی شما آس
، اما اگر  (منبع )  دهد شیشما را افزا  یرشد عاطف  تواندیواقعًا م  ط یشرا  یدر برخ(  اکس

  ی عاطف  بی آس  شتریاحتماالً ب   د،ی کن  حسیتا خود را ب   دی هر آخر هفته از آن استفاده کن
 .  واقع شود   دیتا مف کندیم جادیا
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سکه ظاهر    کی   یدو رو   صورتبهاغلب  و    وجود دارد  بی رشد و آس  نیخط مبهم ب  کی
  اندازه بهاغلب    دیآن ارزش قائل هست  یاست که آنچه شما برا  لیدل   ن ی. به همشوندیم
از   رایز  دیارزش قائل هست  یرزم  ی هنرها  ی. اگر برا ستیشما مهم ن  یارزش گذار   لیدل

آن ارزش قائل   یاست. اما اگر برا  یارزش بد  نیا  ،دیبریمرساندن به مردم لذت    بیآس
محافظت    گران یکه از خود و د  دیریبگ  ادی   دیخواهیم و    دیدر ارتش هست  را یز  دیهست

  ن یا  ت، یمتفاوت. در نها  یهاارزش  ولی   کسان،ی  نیاست. تمر   ی ارزش خوب  ن یا  د،یکن
 ن یشتری ب ،پایین بیاید  یترازو به چه سمت  نکهیدر مورد ا یر یگ می است که در تصم تین

 را دارد.  تی اهم

 قابل کنترل  ر ی غ  ی ها ارزش قابل کنترل در مقابل   ی هاارزش 

  ی اساسًا زندگ   ،دیشویمکه خارج از کنترل شما هستند ارزش قائل    ییزهایچ  یبرا   یوقت
 .د ی کنیمواگذار  زیخود را به آن چ

ا  نیترکیکالس رو   نی مثال  شما  بله،  است.  پول  پول  یموضوع  دست    یمقدار  به  که 
  ن یاز ب  هاشرکت  ،زندیریم. اقتصادها فرو  دیاما کنترل کامل ندار  د،یکنترل دار  دیآوریم
کل  روندیم فناور   ها حرفه،  کار شوندیمنابود  خودکار    یتوسط  هر  اگر  انجام    ی.  که 
فاجعه  خاطربه  دیدهیم سپس  و  باشد،  توسط   یاپول  پول  آن  تمام  و  دهد  رخ 

از دست   زانتانیاز عز  یکیاز    شتریب  یلی، خاز دست برود  مارستانی ب  یهاحسابصورت
 داد.  دیاز دست خواه زیرا ن یزندگ برای  خود شده درک هدفد، زیرا دا  دیخواه

  یکوشسخت  ای  تی. خالق دیآن را کنترل کن  دیتوانینم  شهیهم  رایاست ز   یپول ارزش بد
خوب   و   د ی ها را کنترل کنآن  دیتوانیم  رایهستند، ز  یخوب  یهاارزش  ،یقو  یاخالق کار   ای

 . شودیدرآمد م  جادی باعث ا یجانب نتیجه کی عنوانبه تیدر نها هاآن انجام دادن 

به   بتوان  میدار  ازین  ییهاارزشما  کن  م یکه  کنترل  را  غ  م، یآنها  صورت   نی ا  ریدر 
 . ستین درست نیاو  کنند یمما را کنترل  ،مانیهاارزش

ارزش از  از خود،    د، یجد  ی ز یخوب و سالم: صداقت، ساختن چ  یها چند نمونه  دفاع 
 . تیخالق  ،ی فروتن  ،یکوکار ی ن ،یاحترام به خود، کنجکاو گران،ی دفاع از د
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خشونت، احساس   ای  اغوا  قیاز طر  گرانیبد و ناسالم: تسلط بر د  ی هاارزشچند نمونه از  
در مرکز توجه بودن، تنها نبودن، دوست داشتن    شهی در تمام مدت، هم   داشتنخوب  

 . همه

 د یکن   دا ی و خودتان را پ  دی کن   ف ی خود را تعر   ی هاارزش   -  4

  ی که از شما خواسته شود رو   یتا زمان   دیشوینمکه شما متوجه تنفس خود    طورهمان
کن تمرکز  را    میشوینم  ییهاارزشمتوجه    طورکلیبهما    د،یآن  ما  روزمره  اقدامات  که 

 اعمال وحشتناک در مورد    هقهقشروع به    نترنتیدر ا  یکه برخ  یتا زمان  کندیم  ت یهدا
در   زیشما ن  ایکه آ  دی کنیفکر م  ن یبه اتازه    ، زیر سوال برود  مان ی هاارزش  و   کنند  تلریه

 د؟یقرار دار یکشتار جمع ریمس

  یواقع  یبه معنا  یا  می فرار کرده باش  میکنیماز جایی که زندگی    از ما ممکن است  یبرخ
  شتر ی. اما بمیباش   افته یجهان "خود" را    ی ازدر گوشه و کنار  و   یاستعار   صورتبه یاکلمه  

در   هنوز  احتماالً  همستر" ما  هست  ی زندگ  "چرخ  دو   شهیهم   م،یگرفتار  حال    دن ی در 
  این   همه  که  مینو فکر ک  میستیبا  یالحظه  میتوانیکه نم  میمشغول هست  قدرآن  م،یهست

 . ستیچ ی برا  هازیچ

سوال از شما بپرسم تا به   یسر   کی  دیخوب، حاال که توجه شما را جلب کردم، اجازه ده
 . "دیکن  دایخودتان را پ"و   دیکن فیخود را تعر یهاارزششما کمک کند 

 سوال اول:  

مع  یشخص  ی هاارزش  که ازآنجایی صرفًا  که    ییارهای ما  تع  وسیلهبههستند   نییآنها 
 :دیاز خود بپرس ست،یموفق و معنادار چ  یزندگ کی  میکنیم

 " موفق و معنادار از نظر شما چگونه است؟ ی زندگ  ک ی  "

  ی ا خانوادهداشتن    یآرزو  ایآ  د؟ی خلبان شو  دیخواهیم که    ایدشدهبزرگ    لیدل  نیبه ا  ایآ
که با لباس طراحتان در    دی نیبیم   ،د یبندیمچشمانتان را    یوقت  یا  د؟یبا پنج فرزند را دار

روشن شده   ن یصد فالش دورب  نور  با  رتانیمس  و  دیفرش قرمز هست  یرو  قدم زدنحال  
 است؟ 
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. هر چه  دی قضاوت نکن  ،د ینی بیمرا که از خود    چشم اندازیمرحله مهم است که    نیدر ا
است که    نی. آنچه مهم است اتصور کنید  ،که هست  طورهمان، آن را  رسدیمبه نظر  

 . دی خواهیمخود  یاست که واقعًا برا ای یزندگ  همان نیا

 سوال دوم: 

 :دیچگونه است، از خود بپرس یکه آن زندگ دیمتوجه شد نکهی پس از ا

 " ؟ خواهم ی م چه    ی زندگ  ن ی از ا  "

  د ی خواه یمکه    لیدل  نیبه ا  ایکار جالب است؟    نیا  را یز  دیخلبان شو  دیخواهیم  ایآ
 ا یآ  ایشوند؟    جذب شما  تانیتان یکاپلباس    دنیبا د  هاخانم  نکهی ا  یبرا  د؟یثروتمند شو

شگفت  سادگیبهشما   هست  یفناور   ی مجذوب  با   دیخواهیمو    دیبشر  پرواز  مهارت 
 د؟یرا به دست آور  مایهواپ

  کندیمبه شما کمک    . این دیخواهیم  دوست دارید،که چرا آنچه را که    دیاز خود بپرس
.  د یکشف کن  ،ایدکردهخود تصور    یکه برا  هستند  یا  یزندگ  یربنایرا که ز  ییهاارزشتا  

 چیست؟   د ی که شما واقعًا دار  یارزش   ای. اما آدیخواهیمخلبان را    کی  زندگیبله، شما  
 مهارت است؟ ا ی  جذابیتظاهر، پول، 

  ایدکرده  فیتعر  یکه به تازگ  ییها ارزش: "دی و بپرس  دیاکنون وقت آن است که قضاوت کن
بر احساسات؟    یمبتن  ا یبر شواهد هستند    یآنها مبتن   ایبد؟" آ   ا یهستند    یخوب  یهاارزش

که    دیخوشحال هست  ای؟ آهستند  قابل کنترل  ریغ  ای؟ قابل کنترل  اندمخرب  ایسازنده  
 کنند؟ از حاال تا ابد؟  تیرا هدا شما یکل زندگ هاارزش نیا دیدهیماجازه 

نه، وقت  . اگر  دی ادامه ده  شهیمانند هم  دیتوان یمشما خوب است،    ی اگر بله، پس برا
 . دی کن دایپ یبهتر  یهاارزشو   دیآن است که خود را دوباره اختراع کن

خود را کشف    یواقع  ی ها ارزش  د،ی اگر در پاسخ به دو سوال اول با خود صادق بوده باش
اما  ایدکرده د  طور همان.  ما    یار یبس  م،یدیکه  طوراز  آنچه    یباورنکردن  به  گفتن  در 

  قت یحق  واقعاً   نه آنچه که  م،یداشته باشد، به خودمان مهارت دار  قتی حق  "دوست داریم"
 دارد. 
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خود را در آن   وضوحبه  دیتوانیم . شما  دیخلبان شو  د یخواهیم  دییممکن است بگو
. اما اگر پانزده سال دی کنیمخود احساس    سر  یوزن کاله را رو   باً یتقر  د،ینیبب  فرمیونی

  د ییگویماعمال شما با آنچه    ، اید کردهشرکت    یک  ترقی  از نردبان  باالرفتن گذشته را صرف  
 . است  تانیهاارزشبا در تضاد است. قطع ارتباط 

که ما    یا وهیشآنها به طور مداوم در    د؟یدار  خاطربهرا    هاارزشدر مورد    یدی آن نکته کل
که    یکار   رسد،یها منوبت به ارزش  ی. وقتشوندیممنعکس    میکنیمرفتار انتخاب    یبرا

 دارد.  تی اهم  دییگو یاز آنچه م شتریب  اریبس دیدهیانجام م

  دگاه ی د  یربنا یز  یهاارزش  نییممکن است تع   د، یارا انجام نداده  ینیتمر  نی اگر قبالً چن 
  یرا برا  یشخص   یهاارزشاز    یمن فهرست   نی؛ بنابراشما دشوار باشد  یاقدامات زندگ  ای

 .اندشده یگروه بند  ی خاصیهامتغیرکه بر اساس   امکرده یآور جمع کمک به شما 

 ی شخص   ی ها ارزش از    ی فهرست 

 اصول اولیه 

 جهان.   نسبت به ما    ی هادگاه ی د  ن ی تر ی اه یپا و    ن ی تر ی اساس 

 محبت  ▪
 ی کنجکاو  ▪
 و سرپناه غذا ▪
 یمهربان ▪
 ی نگهدار  ▪
 اطاعت  ▪
 ی کیز یعملکرد ف ▪
 ی دار  شتنیخو ▪
 یرانهوس ▪
 تعجب  ▪
 ی منیا ▪
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 خانواده

 . گران ی ما با خود و د  ی روابط اساس 

 باور  ▪
 تعلق  ▪
 مراقبت  ▪
 انضباط ▪
 فه یوظ ▪
 ی اقتصاد تیامن  ▪
 انصاف  ▪
 صداقت  ▪
 راث یم ▪
 ی وفادار  ▪
 صبر  ▪
 ی گوشیباز ▪
 شناختن   تی رسم به ▪
 توجه ▪
 یازخودگذشتگ ▪
 عزت نفس ▪
 ثبات  ▪
 سنت  ▪

 ت یر ی مد 

 ی و حفظ ثبات در زندگ   جاد ی ا

 موفقیت  ▪
 قدرت  ▪
 نیکوکاری  ▪
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 ت یصالح ▪
 رقابت  ▪
 ت یقاطع ▪
 ی ور  بهره ▪
 یمال  تیموفق  ▪
 ی سلسله مراتب ییتوانا ▪
 یرسان اطالع ▪
 ت یریمد ▪
 سفارش  ▪
 یوطن پرست ▪
 بودن  ینیب  شیپ قابل ▪
 مسئله  حل ▪
 ی ور  بهره ▪
 ت یفیک ▪
 ت یعقالن ▪
 حیتفر ▪
 ت یمسئول ▪
 قانون  حکم ▪
 به نفس  اعتماد ▪

 ی ارابطه  ی آگاه 

 .  گران یروابط با د   ت یف ی ک   ن یی توسعه خود و تع   ی برا   ی فرد  ت یمسئول 

 شدن  رفتهیپذ - رشیپذ ▪
 د یتقل ▪
 تعادل  ▪
 داشتن حضور ▪
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 انتخاب  ▪
 تعهد ▪
 شجاعت  ▪
 ت یخالق ▪
 تنوع ▪
 ی دلهم ▪
 استقالل  ▪
 ت ی میصم ▪
 ی ر یادگی ▪
 گوش دادن  ▪
 بودن  باز ▪
 یشخص  رشد ▪
 کردن  سوال ▪
 انعکاس  ▪
 خطر ▪
 ی معن یبرا  جستجو ▪
 کردن  اعتماد ▪
 ی تندرست ▪

 ها ستم ی س از    ی آگاه 

 . طورکلی به و جامعه    ها گروه نحوه تعامل شما در چارچوب 

 ییبایز ▪
 ی همکار  ▪
 انجمن  ▪
 توسعه ▪
 گفتگو  ▪
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 گران ید یتوانمندساز  ▪
 ی برابر  ▪
 اکتشاف  ▪
 یر یپذ  انعطاف ▪
 ی نوآور  ▪
 ت ی تمام ▪
 متقابل  یوابستگ ▪
 نش یب ▪
 شراکت  ▪
 سیسرو  ▪
 ی زمانهم ▪
 ی استراتژ  ▪
 ی دار یپا ▪

 توسعه 

 . نگر نده ی آ و اهداف   ها آرمان 

 ینوع دوست ▪
 ی ر یگکناره ▪
 یجهان یرا حق ▪
 بشر حقوق ▪
 گران یبه د دنی بخش  الهام ▪
 ذهن و بدن  ادغام ▪
 عدم خشونت  ▪
 ی اارهیس یاکولوژ  ▪
 اصالح ▪
 ی ساز  ساده ▪
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 ت یمعنو ▪

 اختراع مجدد خود   -  5

ز الهام  ی کی  دی شا  ریدر    حال تابهکه    دیدخواهید  را    TED  یهایسخنران   نیتر بخشاز 
از  امدهید پر   دا ی دست پ  ی بزرگ  یزهایبه چ  ستی. قرار نست ین  زیانگرتیح  یها دهی ا. 
بتوان  دیکن را    دیکه  آنها  گرفتهفورًا  کار  زندگ  به  در  پ  یو  مرد حتدیکن  ادهیخود  آن    ی . 

 . ستین سخنران خوبیهم  قدرهاآن

 است: قیکامالً عم کندیم فیاما آنچه او توص

 ویدئو 

در    یهاشینما و    کردیم که سفر    بود   پوستسیاهنوازنده    کی  سی وید  لیدار را  بلوز 
  ی با تعداد  ناچاربهخود  یا حرفه ی. او در زندگکردیممتحده اجرا  االتیسرتاسر جنوب ا

با آنها بحث    ای با آنها بجنگد    نکهی ا  جایبهو    شودیممواجه    دپوستیسف  نژادپرستاناز  
 .شودیمرا انتخاب کرد: با آنها دوست  رمنتظرهیغ  یکند، کار 

 : KKKتوضیح در مورد  

در    یا همبسته  یها( نام سازمانKu Klux Klan  ،KKK:  یسیکو ِکالکس ِکَلن )به انگل
ا آمر  االتیکشور  امروز    کا یمتحده  و  گذشته  پشت   استدر  سف  ی برتر   بانیکه    د، ینژاد 

.  هستند   ی و نفرت نژاد  ییگرایبوم   ک،یکاتول  نیبا آئ  ت ی ضد  ،یینژادگرا  ،یز یهودستی
نمونه  ی. براشوندیمتوسل م یا یراخالقیخود به اعمال غ  فبه اهدا دنیرس یها برا آن
استفاده از ابزار ترور، خشونت و    کای آمر  اهانیساختن شکل خود و ترساندن س  شانیپر
 است.   دشانی عقا شبردی آنان جهت پ   یهاوحشت از جمله حربه جادیا

: نجاستی ا  ترآمیزجنونهم باشد. اما    دیشاو    کننده به نظر برسد  وانه یممکن است د  نیا
 را متقاعد کرده است که لباس خود را کنار بگذارند. KKKعضو  200از   شیاو ب 
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ا : شما  کنندی نمارزش درک    رییمردم در مورد تغ  شتری که ب  وجود دارد  اینکته  نجایدر 
اساس    یکس  دیتوانینم بر  برا  دیتوانینم . شما  دی کن   قضاوت  شیهاارزشرا  را    یآنها 

 آنها در واقع اغلب اثر معکوس دارد(.  ی)شرمسار  دی متفاوت شرمسار کن یارزش گذار 

، به  باشد متوجه    خودش  نکه یبدون ا  دیشاو    است  نیاز ا   ترفیظر  اریارزش بس  ریینه، تغ
 در آن استاد است.  سیوی د لیدار رسدیمنظر 

 مراحل تغییر ارزش 

 شکسته شده و زیر سوال برود   د ی: ارزش با 1مرحله  

بر   یها مبتن: ارزشمی دانیهمه ما نم  باً یکه تقر  دیرا فهم   یز یچ  یبه طور شهود  سیوید
شما   هستند.  کس  د یتوانینمتجربه  اساس    یبا  کن  شی هاارزشبر  شما  دیبحث   .

فقط آنها    نیاعتقادات خود را کنار بگذارند. ا  نیترقیعم  تا  دی کن  دی آنها را تهد  دیتوانینم
  د ی . در عوض، باشوندیم  ترمقاومخود    رییدر برابر تغ  یو حت  بردیم  یدفاعدر حالت  را  

 . دیشو کیبه آنها نزد یبا همدل

 ی آنهاست. اعضا   یهاارزشبر خالف    یاتجربهنفر ارائه    کی  یهاارزش  رییتغ  یتنها راه برا 
KKK  به آنها حمله کند و   نکهیا  جایبه  سیوینژادپرستانه داشتند و د  قاً یعم  یهاارزش

آنها را به آنها بازتاب    ی هاکه ارزش  یا گونهبه  -شود    کی دشمن به آنها نزد  کی   عنوانبه
و    دوست   کی  عنوانبهبا آنها برخورد کند:  متفاوت کامالً  یگرفت به روش  میتصم  -دهد  

  ر یز  ،دانستندیم  درست  هر آنچه را که  KKK  یو احترام باعث شد اعضا  یدوست   نیا
 سوال ببرند.

تناقض با    نیا  یکرد. گاه  مقابلهتجربه با آن    قیاز طر  دیارزش، با  کیرها شدن از    یبرا
  ی زندگ تی در نها ،ادیز  رفتن یمهمان. افتدیم آن اتفاق   یمنطق جهی رساندن ارزش به نت

 از خود   استرس و   تیپول در نها  بیش از حد  . دنبال کردنکندیم  یمعنیب را پوچ و  
 به همراه دارد.   یشتر ی ب  یگانگیب
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که   KKK  یاز اعضا   یار یدر تضاد است. بس  یواقع  یا یارزش با دن  کی  گر،ید  در مواردی
  سادگی بهاو    ،نی؛ بنابراه بودندرا نشناخت  پوستاهیس  کیمالقات کردند، هرگز    سیویبا د

 با آنها مالقات کرد و سپس احترام آنها را به دست آورد. 

 دی داشته باش   ، اند خورده شکست ما    ی ها ارزش   نکه یا   ص ی تشخ   ی برا  ی : خودآگاه 2مرحله  

در ما به  روند غم و اندوه    کی، وحشتناک است.  خورندیمما شکست    یهاارزش  یوقت
را   میهست  یچه کس  نکه یو درک ما از ا  تیما هو  یهاارزش  کهازآنجایی.  دی آیموجود  

خود را وجود  از    یکه بخش  مانند این است  ،ارزش  کیاز دست دادن    دهند،یم  لیتشک
 . باشیم داده ازدست

ا  ن،یبنابرا برابر  در  را  میکنیمشکست مقاومت    نی ما  را    م یکنیم  توجیه. ما آن  و آن 
  ی دوست   هیتوج  یاو برا  KKK، دوستان  هاماه  یگفت که برا  سی وی. دمیکنیم  بیتکذ

  ا ی "  یمتفاوت هست  لیمانند "خب، تو با دار  ییزهای. آنها چ کردندیمخود با او تالش  
 .کردندیممطرح   ،گذارند یمچرا به او احترام   نکهیا  یبرا یمفصل هیتوج

 : م ی دار  ه یدو توج  خورند، ی ما شکست م  ی هاارزش  ی وقت 

 بد است ای( دن1 

 میهست بد( ما 2

کن زندگ   د یفرض  پول  یتمام  را صرف  آوردن  خود  مقدار   ،یسالگ   40در  و    ایدکرده  در 
اسکروج  طال مانند    یها سکهشنا در    جایبه. اما  ایدکرده  ی را جمع آور   پول  ی توجهقابل

شما به    یبرا   یشتر ی، بلکه استرس ب آوردینم   یشما خوشبخت  یپول برا   نی، امک داک
همه    ی. ظاهرًا برادیکن   یگذار   هی چگونه آن را سرما  که  بگیریدیاد    دی. باآوردیمارمغان  

اعضا دیبپرداز  اتیمال  دی با  زیچ و  دوستان  مراجعه    ی.  به شما  به طور مداوم  خانواده 
 و به دنبال کمک هستند.  کنندیم

  د، ی ده  تی از پول اهم  شتریب   یز ی به چ  د یبا  د یشا  بگویید پول بد است،  اینکه  جایبهاما  
دولت است    ریتقص  ن ی. اکنند یماطراف خود را سرزنش    یایدن  ،مردم در عوض  شتریب
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که    یلوس و تنبل  یها پر است از آدم  ای. دنکنندیمرا مجازات    تی آنها ثروت و موفق  رایز
 است.  رممکنیآن غ در است و برنده شدن دخواهند. بازار سهام راکیبرگه م کیفقط 

کار بر    نی بتوانم از عهده ا  د ی، "من باکنند یم. آنها فکر  دانندیمخود را مقصر    گران ید
." آنها شودیمدرست    زیو همه چ  اورمیبه دست ب  یشتر یپول ب  دی فقط با  نیبنابرا   م،یایب

تا    کنندیمدنبال    شتری و ب  شتریکه دائمًا ارزش خود را ب  شوندیمگرفتار    لیتردم  ی بر رو 
 . شوندیم  گراافراط ینوعبه نکهیا

 یارزش گذار   ن یمقصر است. ا  ، که خود ارزش  کنند یم فکر    نیاز مردم به ا  ی تعداد کم
  همین ارزش   وجود ندارد که   یراه  نی، بنابراهکشاند  تی وضع  نیشما را به ا   ،پول  روی

 خارج کند.  این حالتشما را از 

برای شما  بهتر    توانند ی م   یی هاارزش چه    د یو فکر کن   د یسوال ببر   ر ی : ارزش را ز 3مرحله  
 کار کنند 

  نکه یا  جایبه.  د یکن  بی را تعق  یآزاد  دیتوانیم   د،ی به دنبال پول باش  شهیهم  نکهیا  جایبه
با چند نفر ارزش   تیم یصم  جادی ا یبرا دیتوانیم د،یری همه قرار بگ موردپسند  دیبخواه

  آوردن دستبهفقط بر    دیتوانیم  ز،یهمه چ  آوردندستبه  یتالش برا  جایبه.  دیقائل شو
 . دی تمرکز کنم را تالش خود چند چیز،

نها که    یر یمقاد  ،و درونی  یانتزاع  ریمقاد  ت،یدر  کن   دی توانیمهستند  . شما  دیکنترل 
کنترل   دیتوانیم  شهیکه مردم شما را دوست داشته باشند. اما هم  دی کنترل کن  دیتوانینم
  امانه.    ای  دیکه برنده شو  دیکنترل کن  دیتوانینم  شهینه. هم  ای  دی که صادق باش  دیکن
کن  دیتوانیم را    بیشترین  ایآ  که  د یکنترل  خود  در  ریخ  ا ی  دی کنیمتالش  شغل،    کی . 

  د ی کنترل کن  دیتوانیم  شهی . اما همدی دستمزد خود را کنترل کن  زانی م  دیتوانینم   شهیهم
 که به نظرتان معنادار است.  دیدهیرا انجام م  ی کار  ایکه آ

 خوب   ی زندگ   -  6

است.   همیشه خوب  ،بهتر  یهاارزش  و فکر کردن به: نشستن  نجاستی نکته ا  ن،یبنابرا
زمان  تا  ب  یاما  جد  دینرو   رونیکه  ارزش  آن  مستحکم    زیچچیه  د،ی نکن  بهتجررا    دیو 
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. نه از  روندیمو از دست  ندیآیم به دست  یتجربه زندگ قیاز طر  هاارزشنخواهد شد. 
 . جا بیفتندو تجربه شوند تا  یگزند  دیباورها. آنها با یحت  ایاحساسات  ایمنطق  قیطر

شجاعت    کار  نیا بخواهدیماغلب  زندگ  رون ی.  و  ارزش   یرفتن  با  برخالف   یکردن 
تصور    اریبس  تانیمیقد  یهاارزش است.  گذراندن    KKK  ی هابچه  کنمیمترسناک  از 

متوجه شدند که او را دوست    یوحشت داشتند. احتماالً وقت   پوستسیاهمرد    ک یوقت با  
احترام   او  به  و  عصبانیت  ،  گذارند یمدارند  دور کردندیماحساس  او  از  احتماالً    ی . 

 . دندیکشیم  واریخود و او د نیو ب کردندیم

آسان است.   موفق. خواستن روابط  میکنیمکار را    نیهم  شهیخودمان هم  یما در زندگ 
زندگ ا  یاما  است.  آنها سخت  با  اجتناب  باشد  ترسناک  تواندیم  نیکردن  آن  از  ما   .

کار    نیوگرنه دفعه بعد ا   ،میآوریمبهانه    م،یمنتظر بمان  دیچرا با  نکه یا  ی. ما برامیکنیم
به شکست و درد  ریناگز وجود ندارد و ادامه کار  "یداد. اما "دفعه بعد میرا انجام خواه

 . شودیمختم  یگر ید

 خود   ی هاارزش با    ی زندگ  ی برا  یا مرحله چهار   یراهنما 

 اید شدهباشد که متوجه    یارزش  تواندیم  ارزش  نیا  .دیرا انتخاب کن  ارزش  کی .1
 . دیکن تجربه  دیاگرفته میکه تصم دیارزش جد کی ای  دیقبالً دار

 که با آن ارزش همسو باشد.   دیکن نییرا تع یاهداف  .2
 کند.  ترکینزدکه شما را به آن اهداف   دیریبگ میتصم  یطور  .3
 زهیبه شما انگ   بعداً   نهایا  چون  ،دی ارزش را تجربه کن  نیا  یک ی زیو ف   یعاطف  یا یمزا .4

 . دیدنبال کن شتری را ب هاکه آن دهندیم

 . دی و تکرار کن   د ی را انتخاب کن  یبعد   ارزش 

که از    خواهندیم. آنها احتماالً از شما  ستندیچهار مرحله ساده هستند، اما آسان ن  نیا
  ، د ی اندادهکه قبالً هرگز انجام    دی را انجام ده  ی کار   د،یراحت خود خارج شو  امن و   منطقه

چند    یحت  ا ی  دیرها کن  ایدکردهاز عمر خود را صرف ساختن آن    یمیرا که ن  یشغل   دیشا
 . دیکن یعصبان ،دی دهیم تی نفر را که به آنها اهم
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دوباره اختراع    ای  دیکن  دای ندارد که خودتان را پ  یادهیفا  گری د  د،یاما اگر آنها را انجام نده
  ی و به دنبال آن شاد  دیبا خلبان خودکار ادامه ده   یممکن است به زندگ  نی. همچندیکن

  د، یبخواه  دیبا  یز ی چه چ  دیدانیم  رایز  کند،یم  یاز شما دور   شهی هم  یکه برا  دی باش  ای
 . دیترسیم یلیخ  کردن آن بال اما از دن

  ی ب یاتفاق عج   د، یآوریخود را به دست م   دیجد  یهاکردن با ارزش  یزندگ  جرئت  یوقت
را تجربه    ا ی که آن مزا  یهنگامو    د ی کنیمآن را تجربه    یا ی دارد. مزا  ی: حس خوبافتدیم

 که   تعجب خواهید کرد، بلکه  شودیم  ترآسان  دیبا ارزش جد  یادامه زندگ  تنهانه  د،یکرد
 . دیا ندادهکار را زودتر انجام  نیا چرا

 منبع: 

 markmanson.net 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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